ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 2013 г.
СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
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Интензитет за компонент 2

Индикатори за изпълнение на
проекта

Интензитет за компонент 1

Резултати за изпълнение на
проекта

Размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ (лв.)

Основни дейности

Общ бюджет на проекта (лв.)

Място на изпълнение на проекта

Продължителност на изпълнение на проекта (месеци)

Наименование на проекта

Седалище на бенефициента

Наименование на бенефициента

№

Договор за безвъзмездна финансова помощ №

ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.2.01 "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ"

Регистрация на търговски марки и
патенти – 5 фирми;
Подкрепа за подготовката на
бизнес план – 15 фирми
Подкрепа за разработване и
управление на проекти по грантови
схеми – 15 фирми;
Стартиране
на
социални
предприятия – подпомагане на
хора с увреждания – 2 фирми;
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90,0000000000 %

70,0000000000 %

783 000,96 лв

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Брой изградени сгради
за бизнес инкубатора
Индикатор 2: Брой създадени
интернет платформи за виртуален
бизнес инкубатор
Индикатор 3: Брой на инкубирани
фирми в „in door”
Индикатор 4: Брой на инкубирани
фирми във виртуалния бизнес
инкубатор
Индикатор 5: Брой на партньорските
мрежи, в които членува РВТБИ
„Грийн хай-тек”
Индикатор 6: Брой на предоставените
информационни, консултантски и
други услуги
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).

1 121 485,57 лв

гр. Перник , кв. Изток, ул. „Благой Гебрев”

36 месеца

"Регионален високотехнологичен бизнес инкубатор "Грийн хай тек""

гр. Перник, ул. "Ленински проспект", бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 27

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ГРИЙН ХАЙ ТЕК"

БИ-02-2/02.02.2012 г.

1

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Придобиване на
инвестиционен
проект
по
смисъла на ЗУТ за изграждане на
сграда за нуждите на нов бизнес
инкубатор
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: СМР, свързани със
завършване
на
сградата
предназначена за нов бизнес
инкубатор
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: Придобиване на
дълготрайни материални активи,
необходими за дейността на
бизнес инкубатора
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност
4:
Създаване
на
виртуален бизнес инкубатор
5.Подготовка и изпълнение на
Дейност 5: Подбор и назначаване
на
екип
за
управление,
координация и изпълнение на
оперативните дейности на Бизнес
инкубатора
6.Подготовка и изпълнение на
Дейност
6:
Ресурсно
обезпечаване на оперативната
дейност на Бизнес инкубатора
7.Подготовка и изпълнение на
Дейност 7: Осъществяване на
бизнес инкубационна дейност и
предлагане на бизнес услуги за
МСП
8.Подготовка и изпълнение на
Дейност 8: Консултантска услуга
по
изготвяне
на
проектно
предложение
по
настоящата
процедура

Очаквани количествени резултати
от
дейностите
на
бизнес
инкубатора
в
средногодишен
аспект през плановия период са:
предоставени 150 специализирани
консултантски услуги за МСП;
предоставени
300
различни
информационни, административни
и консултантски услуги;
създадени 30 бр. бизнес планове на
стартиращи малки фирми;
осъществени трансфери на нови
технологии – 10 бр.; извършени
изследвания по поръчки на
действащи фирми – 10 бр.;
Достъп до бази данни и мрежи – на
20 фирми;
Обучение
в
областта
на
стартирането и управлението на
иновативен бизнес- 10 фирми;
Бизнес диагностика – на 15 фирми;
Публичност и маркетинг, вкл.
Връзки с обществеността – на 10
фирми;
Информация за финансиране и
други форми на финансово
стимулиране – на 20 фирми;;
Пазарна информация – реално -25
фирми и виртуално – на 50 фирми;
Бизнес управление и консултации
– 50 фирми;
Правни консултации – 10 фирми;
Счетоводни консултации – 15
фирми;

9.Подготовка и изпълнение на
Дейност 9: Визуализация на
проекта
10.Подготовка и изпълнение на
Дейност 10: Одит на проекта
11. Техническо и финансово
управление на проекта.

Как да стартираме собствен
иновативен бизнес? – виртуално 10
фирми;
Развитие на конкурентоспособно
женско предприемачество – 10
фирми;
Иновации
и
трансфер
на
технологии – 15 фирми;
Внедряване на високи технологии
в действащи МСП – 5 фирми.
Административни услуги, вкл.
Преференциални
условия
за
администриране и използване на
интернет и електронна поща – на
20 фирми;
Изгодни
възможности
за
изработване
и
хостване
на
Интернет страници и сайтове за
инкубирани компании – на 6
фирми; Информационни услуги –
седмичен
бюлетин
бизнес
информация – 100бр.;
Компютърни услуги – диагностика
и профилактика на компютърни
системи, настройка на компютърни
мрежи и др. – 15 фирми;
Общи консултантски услуги –
устни
консултации:
организационно-управленски,
маркетингови,
юридически,писмени консултации
– 30 фирми;
Консултации по Програми за
финансиране дейността на МСП –
20 бр.
Консултации
за
подбор
на
персонал – 10 бр.
Изготвяне
на
стратегия
(управленска,
маркетингова,
комуникационна, ценова и др.) – 10
бр.
Изготвяне на бизнес план към
проект – 15 бр.;
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Изготвяне на бизнес план за
банково кредитиране - 5 бр.;
Изготвяне
на
проектна
документация за кандидатстване
по ОП/ПРСР – 10 бр.;
Разработка
на
длъжностни
характеристики на персонала – 15
бр.;
Консултации за документи за
регистрация на търговски марки,
правна закрила на изобретения,
промишлени образци и лицензи –
5бр.;
Изготвяне на презентации (текст и
графика/изображение) – 5 бр.;
Изготвяне на профил на фирмата
на бълг. Език; - 5 бр.
Учредяване
на
фирма/ЕТ,ЕООД,ООД,АД/ - 10бр.
Абонаментно правно обслужване.
Трансфер на технологии, иновации
и ноу хау – 10 бр.;
Научни решения на конкретни
производствени проблеми – 10 бр.;
Оценки
на
технологии
технологични,
финансови,
икономически,
екологични,
маркетингови – 15бр.;
Оценки
на
интелектуална
собственост – 5бр.;
Експертни
и
консултантски
услуги, свързани с трансфера на
технологии -10бр.;
Подготвяне,
консултиране
и
координиране на различен тип
технологични проекти – 5бр.;
Изготвяне
на
документации,
сертифициране и регистриране на
готови продукти -5бр..
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90,0000000000 %

56,4321688307 %

1 389 292,64 лв

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Избор на доставчици
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: СМР
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: ДМА
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Оперативни дейности
5.Подготовка и изпълнение на
Дейност 5: Визуализация
6.Подготовка и изпълнение на
Дейност 6: Одит

Очакваните
резултати
от
изпълнението на проекта са:
Създаването на 4 работни места в
следствие
изпълнението
на
проекта;
Предоставена подкрепа на 19
малки и средни предприятия в края
на третата година от изпълнението
на проекта;
Достигане на 86,36% заетост на
инкубираната площ в края на
третата година от изпълнението на
проекта;
50 микро, малки и средни
предприятия, ползвали услугите,
предоставяни
от
„Бизнес
инкубатор Разград” от Област
Разград към третата година от
изпълнението на проекта;
Постигнато
увеличение
на
приходите от наем близо 16% през
третата спрямо втората година от
изпълнението на проекта;

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Проведени тръжни
процедури
Индикатор 2: Реконструирана сграда,
годна за използване съгласно целите
на
бизнес
инкубатора
Индикатор 3: Доставени и монтирани
ДМА
Индикатор 4: Сформиран екип
Индикатор 5: Подбрани инкубирани
предприятия към трета година от
изпълнението
на
проекта,
отговарящи на поставените критерии
за
подбор
Индикатор 6: Постигната заетост на
инкубационното пространство към
трета година от изпълнението на
проекта
Индикатор 7: Микро, малки и средни
предприятия, ползвали услугите,
предоставяни от „Бизнес инкубатор
Разград” от Област Разград към
третата година от изпълнението на
проекта
Индикатор
8:
Поставени
обозначителни
материали
за
визуализация и публичност на
проекта

2 491 546,66 лв.

гр. Разград, ул. Петър Берон №5

36 месеца

"Бизнес инкубатор Разград"

гр. София, ул. "Райко Алексов" № 20

"М И М ТРЕЙДИНГ 2005" ООД

2

БИ-02-1/02.02.2012 г.

Създаден
и
оперативно
функциониращ
копирноразмножителен център за нуждите
на инкубатора и пазара.
Създадена
и
оперативно
функционираща Лаборатория за
енергийни одити, вкл. одити на
енергийната ефективност и одити
във връзка с ЕСКО схемите.

Индикатор 9: Изготвен и предаден
одитен
доклад
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори
(брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии( Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на
нови
технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (Определение: Брутен
брой създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни
проекти
(Определение: брой подкрепени
проекти)
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85,0000000000 %

70,0000000000 %

836 849,89 лв

1.Осигуряване
на
персонал,
управление,
координация
и
изпълнение на оперативните
дейности
2.Подготвяне и провеждане на
процедури
по
избор
на
изпълнители
3.Доставяне
на
дълготрайни
материални
активи
(ДМА)
4.Осигуряване на консумативи
5.Създаване
на
интернет
страница
6.Създаване на виртуален бизнес
инкубатор
7.Визуализация на резултатите от
проекта
8.Външен одит на проекта.

1.
Осигурен
висококвалифициран и опитен
персонал
за
управление,
координация и изпълнение на
оперативните дейности на бизнес
инкубатора.
2.
Покрити
нормативни
изисквания
и
навременно
сключени договори с избраните
изпълнители.
3.
Доставени качествени и
дълготрайни ДМА за обзавеждане
на центровете в Кюстендил и
Дупница.
4.
Осигурени консумативи
за оперативните дейности и
услугите, предоставяни от бизнес
инкубатора.
5.
Създадена
модерна
интернет страница на бизнес
инкубатора,
даваща
представително лице за бизнес
инкубатора, подкрепяните от него
фирми и предоставяните продукти
и услуги.
6.
Създаден
виртуален
бизнес инкубатор, предоставящ
богат набор от електронни услуги.
Осигурен достъп на стартиращи
предприятия, за определен период
от време, до необходими работни
7.
помещения
при
преференциални условия
8.
Предоставен пакет от
офис
услуги
и
оборудване,
необходими за дейността на
предприятията
в
бизнес
инкубатора;

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Квалификационно ниво
на
осигурения
персонал
за
управление,
координация
и
изпълнение
на
оперативните
дейности на бизнес инкубатора (за
степен доктор – 3 т., за степен
магистър – 2 т., за степен бакалавър –
1 т., максимален възможен брой – 15
т.)
Индикатор 2: Степен на изпълнение
на предварително заложения планграфик
за
доставки
Индикатор 3: Доставени ДМА с над 3
годишна
гаранция
Индикатор 4: Удовлетвореност на
инкубираните
предприятия
от
предоставяните им офис услуги
Индикатор 5: Удовлетвореност на
инкубираните
предприятия
от
изградения им имидж в интернет
страницата
на
инкубатора
Индикатор
6:
Предоставяни
електронни услуги от виртуалния
бизнес
инкубатор
Индикатор
7:
Стартиращи
предприятия, възползвали се от
преференциалните условия за достъп
до
работни
помещения
Индикатор 8:Предоставени офис
услуги
Индикатор
9:
Предоставени
консултации
Индикатор 10: Разработени нови
продукти,
процеси
и
технологииИндикатор 11: Извършени
съвместни доставки
Индикатор 12: Участия в програми и
проекти

1 272 268,08

гр. Кюстендил, ПК 2500, ул. Добруджа № 2А

24 месеца

"Изграждане на центрове за подкрепа на стартиращи предприятия в гр. Кюстендил
и гр. Дупница"

гр. Кюстендил, ПК 2500, ул. Добруджа № 2А

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР "РИЛА"

БИ-02-13/02.02.2012 г.

3

Очаквани преки резултати:

9.
Предоставени
консултации
в
областта
на
мениджмънта, бизнес планирането
и др.;
10.
Съвместно
разработени
нови
продукти,
процеси
и
технологии, предназначени за
пазарен пробив, икономия на
материали,
намаляване
на
енергоемкостта и себестойността
на продукцията и за повишаване
производителността на труда;
11.
Проведени
съвместни
доставки на материали и апаратура
и внедряване на технологии, които
са от общ интерес за всички;
12.
Реализирано участие в
програми
и
проекти
по
националните
и
европейски
програми и фондове;
13.
Осигурена
помощ
на
инкубираните предприятия при
разработване и изпълнение на
проекти
за
въвеждане
на
международно признати стандарти
за управление на качеството, за
опазване на околната среда, за
създаване
на
условие
на
здравословни и безопасни условия
на труд;
14.
Организирани
и
проведени семинари, кръгли маси,
дискусии, обучения за повишаване
на
информираността
и
квалификацията
Очаквани косвени резултати:
1.
Привлечени амбициозни и
иновативно настроени стартиращи
предприятия в центровете в
Кюстендил и Дупница.
2.
Максимално
улеснени
бизнес взаимоотношенията на
привлечените предприятия със

Индикатор 13: Разработени проекти
за въвеждане на международно
признати стандарти за управление на
качеството, за опазване на околната
среда, за създаване на условие на
здравословни и безопасни условия на
труд
Индикатор 14: Проведени семинари,
кръгли маси, дискусии, обучения
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори
(брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии
(брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на
нови
технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
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страната и чужбина.
3.
Пазарно утвърден бизнес
инкубатор, фирми и предоставяни
продукти и услуги.
4.
Широко разпространено
знание.
5.
6.
Създадени продукти и
услуги с по-висока добавена
стойност.
Превърнат в здрава, устойчива и
конкурентоспособна
структура
инкубатор.
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-

Построена
сграда
Бизнес Инкубатора

на

-

Оборудвана сграда
Бизнес Инкубатора

на

-

Окапацитен и действащ
бизнес инкубатор

-

Успешно изпълнен проект
по ОПК

-

Устойчив и
независим
инкубатор.

финансово
бизнес
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| 10

90,0000000000 %

Изготвен и съгласуван
инвестиционен проект

70,0000000000 %

-

938 172,68 лв

Конкретните резултати от проекта
ще бъдат:

1 529 761,21 лв

гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, Обл. Враца, ул. „Захари Стоянов”- УПИ III с площ 1130
кв.м, Кад.№ 144, Кв. 83

36 месеца

"Изграждане на регионален бизнес инкубатор Враца в подкрепа на малки и средни предприятия"

гр. Враца, ул. Иванка Ботева 22, офис 3, ет. 2

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "БИЗНЕС ИНКУБАТОР ВРАЦА"

БИ-02-15/02.02.2012 г.

4

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Провеждане на
тръжна процедура и разработване
на инвестиционен проект за БИ,
съгласуване
на
ИП
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност
2:
Подготовка
и
провеждане на тръжна процедура
за построяване на БИ. Избор на
подизпълнител.
Строителни
дейности, строителен надзор,
инвеститорски
контрол,
присъединяване към ЧЕЗ и ВиК,
Виваком. Пускане на сградата на
БИ
в
експоатация
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: Подготовка и търг за
доставка
на
оборудване
и
обзавеждане
на
БИ
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност
4:
ОПЕРАТИВНИ
ДЕЙНОСТИ
НА
БИЗНЕС
ИНКУБАТОРА-Бизнес
план,
маркетингова
стратегия,
информационна
кампания;
Предоставяне на услуги на
клиенти,
провеждане
на
обучения; Публичност на проекта
и одит

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор
1:
Реализиран
инвестиционен
проект
Индикатор 2: Създадени работни
места
Индикатор 3: Проведени обучения
Индикатор 4: Подкрепени МСП
Индикатор 5: Инкубирани фирми
Индикатор 6: Новосъздадени МСП
Индикатор 7:Доставено Оборудване
и
мебели
(по
спецификация)
Индикатор 8: Популяризиран БИ
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори
(брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии
(брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на
нови
технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни
проекти
(брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).
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79,0521805909 %

69,9999996173 %

593 747,94 лв

903 745,28

гр. Пловдив, ул. “Йоаким Груев” 28

36 месеца

"Бизнес инкубатор-Пловдив"

гр. Пловдив, ул. “Йоаким Груев” 28

"ЛЕГА ЦЕНТЪР" ООД

БИ-02-9/02.02.2012 г.

5

1.Подготовка и изпълнение на
ВБИ и интернет страница
2.Подготовка и Изпълнение на
Визуализация
на проекта –
поставяне на външна табела
3.Подготовка и придобиване на
инвестиционен проект
4.Договори с експл. дружества и
Разрешение за строеж
5.Подготовка и изпълнение на
СМР - офиси
6.Закупуване и монтаж на ДМА офиси
7.Подготовка и изпълнение на
СМР - ресторант
8.Закупуване и монтаж на ДМА ресторант
9.Подготовка и изпълнение на
оперативна дейност.

Създадени пряко 4 и посредством
инкубираните предприятия поне 40
нови работни места. Резултатите от
проекта ще се следят посредством
няколко важни индикатори.
Брой на създадените работни места
в инкубатора: По оперативния
компонент
на
проекта
се
предвижда разкриване на четири
работни места на пълно работно
време.
Възможностите на сградния фонд
са всяка фирма да може да назначи
1-3 служителя
Очаква се в края на третата година
да се достигне до настаняване на
15 фирми.
От инкубираните фирми 60% от
тях да развиват НИРД проекти
БИП трябва да завърши първия
етап от плануваните СМР дейности
в края на осмия месец от
подписването на Договора за
съфинансиране.
Необходимото
оборудване
трябва
да
бъде
закупено и инсталирано до края на
деветия месец.
Бизнес инкубатора се самоиздържа
и развива.

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Работни места за
персонала на БИП
Индикатор 2: Инкубирани фирми в
БИП ( сграда)
Индикатор 3: Инкубирани фирми във
ВБИ
Индикатор 4: Разкрити работни места
в инкубираните фирми (в сградата)
Индикатор 5: Успешно развиващи се
фирми, напуснали БИП
Индикатор 6: От инд. 5 – останали в
региона
Индикатор 7: Получени патенти от
инкубираните фирми
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
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90,0000000000 %

70,0000000000 %

695 702,43 лв

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Изграждане на бизнес
инкубатор с РЗП 855 м2
Индикатор 2: Наем на четири офиса
за фирми по 36 м2, като всеки ще
разполага с три оборудвани работни
места, шкаф, гардероб, климатик и
телефон
Индикатор 3: Наем на два цеха с
обща площ 300 м2. Всеки от тях ще
разполага с пет работни места,
климатик, телефонq стая за отдих и
самостоятелен външен вход
Индикатор 4: Предоставяне на зала за
срещи с клиенти - 30 м2
Индикатор 5: Предоставяне на
напълно
оборудвана
зала
за
конференции, обучения и
семинари – 60 м2
Индикатор 6: Предоставяне на
оборудван копирен център – 8 м2
Индикатор 7: Цялостно счетоводно
обслужване на фирмите
Индикатор
8:
Изготвяне
на
финансови анализи и препоръки към
фирмите
Индикатор
9:
Провеждане
на
финансов мониторинг и съдействие с
цел оптимизиране на разходите
Индикатор 10: Подбор на персонал
Индикатор 11: Услуги в сферата на
човешките ресурси – консултации,
атестация,
управление
на
текучеството , мотивация, оценка на
риска на работното място
Индикатор 12: Предоставяне на
обучения на персонала на фирмите
Индикатор
13:
Специализирани
обучения по мениджърски програми
Индикатор 14: Маркетинг дейности –
разработване на стратегии, проучване
на пазари, консултации по маркетинг
и реклама

1 119 931,44

гр. Търговище, бул. „Трайко Китанчев” № 14

36 месеца

Подкрепа за укрепване на малкия и среден бизнес в Търговище”

гр. Варна, ул. „Доктор Железкова” № 16, вх. Д, ет. 1, ап. 3

"ВЕЛЕС МТ" ЕООД

БИ-02-10/02.02.2012 г.

6

Дейност 1: Провеждане на
тръжна процедура за избор на
изпълнител на инвестиционния
проект
Дейност 2: Придобиване на
инвестиционен
проект
по
смисъла на Закона за устройство
на
територията
(ЗУТ)
за
изграждане на сгради за нуждите
бизнес инкубатора
Дейност 3: Провеждане на
тръжна процедура за избор на
изпълнител на строежа на бизнес
инкубатора
Дейност 4: Изграждане на бизнес
инкубатора
Дейност 5: Провеждане на
тръжна процедура за избор на
доставчик на ДМА, сключване на
договор, доставка и монтаж на
предвидените по проекта ДМА
Дейност 6: Реализиране на
предвидените по проекта услуги,
които ще предлага бизнес
инкубатора
Дейност 6.1: Наем на четири
офиса за фирми по 36 м2
фирмите
Дейност 6.2: Наем на два цеха
Дейност 6.3: Предоставяне на
зала за срещи с клиенти Дейност
6.4: Предоставяне на напълно
оборудвана зала за конференции,
обучения и семинари
Дейност 6.5: Предоставяне на
оборудван копирен център
Дейност
6.6:
Цялостно
счетоводно
обслужване
на
Дейност 6.7: Изготвяне на
финансови анализи и препоръки
към фирмите

В
следствие
на
изпълнението
на
проекта,
предвиждаме да бъдат постигнати
следните резултати:
1. Изграждане на бизнес
инкубатор с РЗП 855 м2. Сградата
ще е на 2 етажа по 427,5 м2. Първи
етаж ще има два цеха с обща площ
от 300 м2, като всеки от тях ще
разполага
със
самостоятелен
външен вход. На втория етаж ще
има 4 офиса за фирми по 36 м2 ,
офис за тримата служители на
бизнес инкубатора 36 м2, зала за
срещи с клиенти 30 м2, зала за
пресконференции и семинари – 60
м2, стая за почивка - 24 м2 и
копирен център – 8 м2;
2. Предоставяне
на
напълно оборудвани офиси на
преференциални цени на шест
микропредприятия от региона,
като всяко от тях ще ползва
услугите на бизнес инкубатора за
не по-малко от една година;
3. Предоставяне
на
пакетни
консултантски,
счетоводни,
маркетинг,
мениджмънт и други услуги на
предприятия от региона, съобразно
заявените от тях потребности;
4. Виртуално инкубиране
на още четири микропредприятия
от
региона,
на
които
се
предоставят всички услуги на
инкубатора, с изключение на
наемането на офиси и цехове;
5. Създаване на минимум
10 нови работни места от
инкубираните фирми, които ще се
запазят най-малко до приключване
на договора с Възложителя.
Съгласно
представената
в
настоящия проект визия за

Дейност 6.8: Провеждане на
финансов
мониторинг
и
съдействие с цел оптимизиране
на разходите
Дейност 6.9: Подбор на персонал
Дейност 6.10: Услуги в сферата
на
човешките
ресурси
–
консултация на ръководния
състав на инкубираните фирми
за управление на персонала,
атестация
на
персонала,
управление на текучеството и
мотивация на персонала, оценка
на риска на работното място
Дейност 6.11: Предоставяне на
обучения на персонала на
фирмите
Дейност 6.12:
Специализирани обучения по
мениджърски програми, насочени
към повишаване качеството на
управлението,
вътрешнофирмената
комуникация, управление на
времето и стреса и човешките
ресурси
Дейност
6.13:
Маркетинг
дейности
–разработване
на
стратегии, проучване на пазари,
консултации по маркетинг и
реклама
Дейност
6.14:
Цялостни
консултации,
свързани
с
възможности
за
външно
финансиране
Дейност 6.15: Консултантски
услуги
по
разработване,
управление и отчитане на
проекти
по
оперативните
програми

развитие и начините за постигане
на финансова устойчивост на
бизнес инкубатора, изградените по
този
проект
помещения,
закупените активи и услугите,
4.
Предвидени по задание
ще бъдат предоставяни на
клиентите от региона и след
приключване на дейностите по
този проект. За постигането на
тази цел беше разработена и
методологията за комплексно
предлагане на услугите на
клиенти
на
инкубатора
на
преференциални цени и на
външни фирми на пазарни цени.
5.
Цялостната стратегия и
визия на бизнес инкубатора е
изградена с цел дългосрочно
предлагане на услугите, постигане
на пълна финансова устойчивост
на инкубатора и налагането му на
пазара в Търговище като успешен
и резултатен проект, финансиран
по ОП „Конкурентоспособност”.

Индикатор
15:
Цялостни
консултации,
свързани
с
възможности за външно финансиране
Индикатор 16: Консултантски услуги
по разработване, управление и
отчитане на проекти по оперативните
програми
Индикатор
17:
Виртуално
инкубиране, което включва всички
услуги на инкубатора, с изключение
на наемането на офиси и цехове
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой).
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Дейност
6.16:
Виртуално
инкубиране
на
микропредприятия, на които се
предоставят всички услуги на
инкубатора, с изключение на
наем
Дейност 7: Създаване на интернет
страница на бизнес инкубатора
Дейност 8: Управление на
проекта
Дейност 9: Отчетност
Дейност 10: Осигуряване на
публичност
Дейност 11: Одит.
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66,7465343146 %

49,6622963846 %

Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)

586 557,10 лв

Индикатори за продукт и резултат:

1 224 448,36 лв

гр. София, бул Цариградско шосе 135

36 месеца

"БИЗНЕС ИНКУБАТОР "СИРМА"

гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 135, ет. 3

"СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД

БИ-02-16/02.02.2012 г.

7

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност
1:
Доставка
на
оборудване
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: Подбор на персонал
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: Оперативна дейност
на инкубатора по консултиране
на фирмите и предоставяне на
услуги за работата им
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Подготовка на
Интернет
страница
на
инкубатора.

Конкретните резултати свързани с
постигането на поставената цел
могат да се резюмират както
следва:
изграждане
на
постоянно
действаща структура на бизнес
инкубатора
- формиране на постоянен състав
от консултанти за подпомагане на
инкубираните бизнеси
- увеличаване на броя на
едновременно
инкубираните
фирми от настоящото ниво
- създаване на устойчиви бизнес
формации
в
резултат
от
инкубирането на иновативни идеи
- създаване на обединения от
инкубирани фирми и други
външни
участници
за
кандидатстване
по
значими
проекти
- създаване на постоянно действащ
фонд за подпомагане на успешно
инкубирани бизнеси
създаване
на
постоянно
действащо звено за обучение на
персонал на инкубираните фирми

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор
1:
Едновременно
инкубирани фирми
Индикатор 2: Предоставяни услуги
Индикатор 3: Работни места за
инкубираните фирми

4. Разработени 32 тематични
единици
за
обучение
и
консултиране
във
виртуалния
инкубатор
5. Обучени и консултирани 280
управленци и експертен персонал в
инкубираните фирми
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79,9000000000 %

3. Подкрепени 20 новостартирали
(от 0 до 12 от регистрацията им)
фирми с динамичен потенциал

49,4900000000 %

2. Създадени 460 нови работни
места в периода на инкубиране и
12 м. след това от фирмите
ползвали услугите на БИ-Б

2 351 858,46 лв

1. Инкубирани 60 динамични МСП

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор
1:
Инкубирани
динамични МСП
Индикатор 2: Създадени нови
работни места в периода на
инкубиране и 12 м. след това от
фирмите ползвали услугите на БИ-Б
Индикатор
3:
Подкрепени
новостартирали (от 0 до 12 от
регистрацията
им)
фирми
с
динамичен потенциал
Индикатор 4: Разработени тематични
единици за обучение и консултиране
във виртуалния инкубатор
Индикатор 5: Обучен и консултиран
управленски и експертен персонал в
инкубираните фирми
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой).

1 188 560,30 лв

гр.Бургас

36 месеца

"Създаване и развитие на бизнес инкубатор - Бургас"

гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 28

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО "БИЗНЕС ИНКУБАТОР - БУРГАС"

БИ-02-81-02.02.2012 г.

8

Дейност
1.
Подготовка
и
провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка
за избор на фирма – изпълнител
за изготвяне на идеен и
технически
инвестиционни
проекти за реконструкция на
сградата;
Дейност 2. Изготвяне на идеен и
технически
инвестиционен
проект за реконструкция и
обновяване на сградата за целите
на бизнес инкубатор;
Дейност
3.
Съгласувателни
процедури
с
Националния
институт за недвижимо културно
наследство и експлоатационните
дружества;
Дейност
4.
Издаване
на
Разрешение за строеж.
Дейност
5.
Строително
–
монтажните работи
Дейност 6. Инвестиции в ДМА
Дейност
7. Разработка на
интернет страница
Дейност
8.
Скриининг
и
популяризиране
на
възможностите на инкубатора
Дейност 9. Прединкубационни
услуги
Дейност 10. Създаване на
виртуалния инкубатор
Дейност 11. Предоставяне на
консултантски услуги за МСП,
приети за инкубиране
Дейност 12. Предоставяне на
обучителни услуги за приетите за
инкубиране МСП
Дейност 13. Предоставяне на
офис площи и административни
услуги
Дейност 14. Визуализация
Дейност 15. Отчитане
Дейност 16. Одит на проекта
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90,0000000000 %

на

70,0000000000 %

инфраструктурата;

постигане

Индикатори за изпълнение на проекта:
Индикатор 1: Проведени процедури за
под-изпълнители
Индикатор
2:
Изработване
на
инвестиционен проект за реновация на
части от сградата на РАПИВ с цел
преустройство в БИВ
Индикатор 3: Извършване на СМР
дейности
Индикатор 4: Доставка и ремонт на ДМА
Индикатор 5: Интернет страница
Индикатор 6: Конкурсна процедура за
подбор на персонал
Индикатор 7:Сключени трудови договори
по проекта
Индикатор 8: Разработен и утвърден
пакет документи за кандидатстване за
инкубиране
Индикатор 9: Разработени и утвърдени
критерии за избор на инкубирани фирми
Индикатори 10: Проведени кампании за
набиране на фирми за инкубиране
Индикатор 11: Публикувани он-лайн
съобщения
Индикатор 12:Изготвени прес-съобщения
Индикатор
13:Проведени
пресконференции
Индикатор
14:
Изпратени
информационни съобщения по ел.поща
Индикатор
15:Изготвени
и
разпространени
визуализационни
материали /брошури, дипляни)
Индикатор 16: Проявили интерес
в
резултат на проведени кампаниии
Индикатор 17: Инкубирни фирми
Индикатор 18: Степен на използване на
консултантски бизнес и маркетинг
услуги, предлагани на инкубираните
фирми от БИВ (oт 1-не използвам до 5 –
използвам редовно)
Индикатор
19:
Степен
на
удовлетвореност на инкубираните фирми
от услугите на инкубатора (от 1 –не
удовлетворен
до 5 – напълно
удовлетворен)

259 552,38 лв

Очакван цялостен ефект на проекта
върху областта, преките и непреки
бенефициенти
повишаване
на
конкурентоспособността
на
фирмите
от
областта
на
националния и международния
пазар;
увеличаване
делът
на
високотехнологичните продукти и
услуги в брутния вътрешен
продукт
в
приоритетните
икономически направления;
подобряване на бизнес
благоприятна информационна и
технологична среда и съответните
поддържащи бизнеса услуги за
нововъзникващите
и
съществуващите фирми от
Варненска област;
подобряване на връзките между
академичната и индустриална
общност в областта на ключовите
пазари.
Конкретни резултати от настоящия
проект:
- Успешно завършена реновация на
части от сградата ползвана от
РАПИВ с цел ползването й за
Бизнес инкубатор.

368 109,08 лв

гр. Варна

36 месеца

"Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ"

гр. Варна, кв.Аспарухово, местност „Малка чайка”

"РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ-ВАРНА"

БИ-02-3/02.02.2012 г.

9

1.Дейност 1: Изработване на
инвестиционен проект
Поддейност 1.1. Подготовка на
процедура
за
избор
на
подизпълнител за инвестиционен
проект
Поддейност 1.2. Провеждане на
процедура и избор на подизпълнител за инвестиционен
проект
Поддейност 1.3. Изработване на
инвестиционен проект
2.Дейност 2: Строителство и
строително-монтажни и ремонтни
дейности (СМР).
Поддейност 2.1. Подготовка на
процедура за избор на подизпълнител за СМР
Поддейност 2.2. Провеждане на
процедура
и
избор
на
подизпълнител за СМР
Поддейност 2.3. Извършване на
СМР
3.Дейност 3: Инвестиции в
дълготрайни материални активи
(ДМА)
Поддейност 3.1. Подготовка на
процедура
за
избор
на
подизпълнител за доставка и
монтаж на ДМА
Поддейност 3.2. Провеждане на
процедура
и
избор
на
подизпълнител за доставка и
монтаж на ДМА
Поддейност 3.3. Доставка и
монтаж на ДМА
4.Дейност
4:
Създаване
и
поддържане
на
Интернет
страница
Поддейност 4.1. Подготовка и
провеждане на процедура за
избор на подизпълнител за

изграждане на Интернет страница
на БИВ
Поддейност 4.2. Определяне на
домейн за уеб страница
Поддейност 4.3. Разработване на
уеб страница
Поддейност 4.4. Попълване на
интернет
страницата
с
информация и тестване
Поддейност
4.5.
Официално
стартиране на сайта, поддръжка,
актуализация на данни
5.Дейност 5: Подбор и наемане на
персонал за БИВ
Поддейност 5.1. Подготовка на
конкурсна процедура за избор на
персонал
Поддейност 5.2. Селекция на
кандидатите на база документи
Поддейност 5.3. Провеждане на
писмен конкурс и интервю за
избор на кандидати
Поддейност 5.4. Одобрение на
селектираните кандидати
Поддейност 5.5. Запознаване на
експертите с вътрешните правила
на
РАПИВ,
процедури
за
инкубиране
на
фирми,
предоставяне на консултации.
6.Дейност 6: Подготовка и
провеждане на кампании за
въвеждане на инкубирани фирми
Поддейност 6.1. Публикуване на
съобщения и информация
Поддейност 6.2. Изпращане на
информационни съобщения по
ел.поща
Поддейност 6.3. Изготвяне и
изпращане на прес-съобщения до
регионални и национални медии

- Осигурени помещения за прием
на 6 стартиращи и/или в начален
стадий
съществуващи
технологични МСП работещи в
избраните приоритетни области на
Инкубатора;
- Създадени 2 работни места за
администрацията на БИВ. Наети
двама
висококвалифицирани
експерти. Осигурено устойчиво
управление, функциониране и
развитие на БИВ.
Изградена
интерактивна
Интернет страница на БИВ, която
да предлага електронни материали
и публикации и полезна бизнес
информация на инкубираните
територията на Областта.
Изготвени и приети документи за
кандидатстване в БИВ (бланки за
заявки на кандидата и проекта,
примерен бизнес план);
- Изготвени и приети критерии за
оценяване
на
постъпилите
проектни предложения от фирми за
инкубиране в БИВ;
- Изготвен и приет примерен
договор за инкубиране.
фирми и на фирми и предприемачи на

- Проведени 6 информационни
кампании за набиране на фирми за
инкубиране в БИВ, като от всяка
кампания бъдат получени средно 3

Индикатор 20:Нарастване на оборота
на инкубираните фирми
Индикатор 21:Нарастване на пазара
(брой клиенти) на инкубираните
фирми
Индикатор 22: Създаване на нови
работни места от инкубираните
фирми по време на престоя им в БИВ
Индикатор 23:Подготвени проектни
предложения от инкубирани фирми
по ОП Конкурентоспособност
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1:Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (към РАПИВ)
Индикатор 2:Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (от РАПИВ по ОП
Конкурентоспособност)
Индикатор
3:Реализирани
инвестиционни проекти (от РАПИВ
по ОП Конкурентоспособност)
Индикатор
4:Брой предприятия,
кандидатствали за инкубиране (към
РАПИВ)
Индикатор 5: Брой предприятия,
които използват услуги/помещения
на
про-иновативни
посредници
(инкубатор към РАПИВ)
Индикатор 6:
Създадени нови
работни места в бизнес инкубатор
(към РАПИВ)
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Поддейност 6.4. Организиране на
прес-конференции
Поддейност 6.5. Разпространение
на информационни материали в
инфо-центрове - регионални и
локални
7.Дейност 7: Процедура за
приемане на фирми. Селекция и
настаняване на фирми в БИВ
Поддейност 7.1. Разработване на
пакет документи, необходими за
попълване от кандидатите за
инкубиране
Поддейност 7.2. Разработване на
критерии
з
подбор
на
кандидатите за инкубиране в БИВ
Поддейност 7.3. Разработване на
примерен договор за инкубиране
Поддейност 7.4. Оценяване на
постъпилите кандидатури
Поддейност 7.5. Процедура по
договаряне
Поддейност 7.6. Сключване на
договори с одобрените кандидати
8.Дейност 8 Извършване на
услуги за наемателите на БИВ
Поддейност 8.1. Информационноресурсни услуги. Отдаване на
офис помещения под наем
Поддейност
8.2.
Бизнес
консултации
Поддейност 8.3. Маркетингови
услуги, вкл. електронен бюлетин
9.Дейност 9 Визуализация на
БИВ
Поддейност 9.1. Организиране и
провеждане на процедура за
избор на под-изпълнител
Поддейност 9.2. Осигуряване на
визуализация
10.Дейност 10: Отчитане на
дейностите по проекта
11.Дейност 11: Одит на проекта

предложения;
- Подписване на договори за
инкубиране с
6 фирми
в
приоритетните
за
областта
икономически направления.
Осигурен набор от комплексни
услуги на преференциални цени за
инкубираните фирми (технически,
бизнес услуги и маркетинг услуги).
Постигане на удовлетвореност от
страна на инкубираните фирми по
отношение на предлаганите от
БИВ услуги.
Създаване
на
условия,
в
зависимост от възможностите на
инкубираните фирми на изготвяне
на поне 3 проектни предложения
по различни процедури на ОП
Конкурентоспособност.
- Създадени поне 12 нови работни
места (временни или постоянни) от
страна на инкубираните фирми;
- Нараснал оборот и увеличен
пазарен
дял
на
фирмите,
инкубирани в БИВ, към края на
техния инкубационен период;
Изградени
връзки
между
инкубираните
фирми
и
академичната
общност, както и с местната и
областна
администрации
и
индустриалните предприятия на
територията на областта;
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80,0000000000 %

50,0000000000 %

635 166,17 лв

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Брой инкубирани
предприятия
Индикатор 2: Брой инкубирани МСП,
използващи
ефективно
възможностите на виртуалния бизнес
инкубатор.
Индикатор 3: Брой новосъздадени
работни места в инкубираните
предприятия
Индикатор 4: Брой инкубирани МСП
с увеличен експортен потенциал.
Индикатор 5: Брой привлечени
инвестиции и други финансирания в
инкубираните МСП
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).

1 261 393,58 лв

гр. Димитровград, кв. 66, УПИ 148 –
ул. Гео Милев № 12

"Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска
област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор
в гр. Димитровград"
36 месеца

гр. Димитровград-6400,
Ул. Стефан Караджа n 4

"ТИ-ВИ-БИ" ООД

БИ-02-7/02.02.2012 г.

1
0

Дейност
1:
Изготвяне
и
утвърждаване на график за
провеждане на процедури за
СМР/ доставки/ услуги
Дейност
2:
Подготовка
и
провеждане на процедура за
Разработване на инвестиционен
проект
Дейност 3: Разработване на
инвестиционен проект
Дейност
4:
Подготовка
и
провеждане на процедура за СМР
Дейност
5:
Строително
монтажни работи
Дейност
6:
Подготовка
и
провеждане на процедура за
подвижно оборудване
Дейност 7: Доставка и монтаж на
подвижно оборудване
Дейност
8:
Подготовка
и
провеждане на процедура за
разработване на интернет сайт и
ВБИ
Дейност 9: Разработване на ВБИ
Дейност 10: Разработване на
интернет сайт
Дейност 11: Назначаване на
персонал на БИ

1. Осигурена висока степен на
разпознаваемост, продаваемост и
ефективност на услугите на БИ от
страна на местните МСП.
2. Непрекъснато повишаване на
ефективността от използване на
съвременни
информационни
технологии
посредством
възможностите на ВБИ.
3. Непрекъснато повишаваща се
ефективност на дейностите на БИ в
регионален аспект по отношение
на
увеличаване броя на успешно
стартиращите
предприятия
в
региона,
създаване на нови добре платени
работни места,
развитие на експортния профил,
насърчаване на иновациите
привличане на инвестиции и
финансирания
от
донорски
програми, рискови фондове и
бизнес ангели.
Основните очаквани количествени
резултати
през
нормативно
определения
в
настоящата
процедура минимален период на
съществуване
на
бизнес
инкубатора, са:.
1.Увеличаване
на
броя
на
инкубираните предприятия с поне
10% на годишна база.
2. Увеличаване на подпомогнатите
стартиращи
МСП с 8% на
годишна база.
3. Нарастване с 15% на МСП,
използващи
ефективно
възможностите

Дейност 12: Оперативна дейност
на БИ
Дейност 13: Одит
Дейност 14: Визуализация
Дейност 15: Отчетност.

на виртуалния бизнес инкубатор на
годишна база.
4. Увеличаване на създадените
нови
работни
места
на
инкубираните предприятия със 6%
на годишна база.
5. Средногодишно увеличение на
експортния
потенциал
на
инкубираните предприятия с 6%;
6. Насърчаване на иновативни
дейности от БИ на поне 4
предприятия годишно и ежегоден
ръст от поне 5%.
7. Подпомагане от страна на БИ на
поне 5 предприятия за привличане
на инвестиции и друг тип
финансирания.
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изпълнение

на

Индикатор 1: Инкубирани фирми –
наематели в РБИ
Индикатор 2: Брой съществуващи
фирми – наематели в РБИ
Индикатор 3: Финансов анализ за 10
фирми-наематели
Индикатор
4:
Проучване
и
разработване на бизнес проекти
Индикатор 5: Предоставяне на
индивидуални бизнес консултации на
фирми-наематели и и външни фирми
Индикатор
6:
Обучения
по
предприемачество за стартиращи
предприемачи
и
инвидидуални
обучения за съществуващи фирми
Индикатор 7: Проекти, изготвени от
РБИ
получили
подкрепа
по
оперативните програми и други
европейски и донорски програми
Индикатор 8: Изготвени проекти за
фирми-наематели за участие в
схемата
за
модернизация
на
технологиите и управлението на
МСП
по
ОП
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската икономика” 2007-2013 г.
Индикатор 9: Подадени заявки
за:издаване
на
патенти;
за
регистрация на полезни модели;
регистрация на марки;регистрация на
промишлен дизайн и др
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
проекти (брой)
.
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89,9905928607 %

за

56,2242526319 %

Индикатори
проекта:

1 480 229,80 лв

СМРДовършителни
работипърви етаж и трети етаж на Сграда,
Строителство -Сграда 2.
Организация и управление на РБИ
Проучване, планиране и отчитане:
Работен план за целия период на
действие на договора по проекта на
основата на бизнес плана и
индикаторите в логическата рамка;
сключени договори за наем;
Подбор на наематели в сгради 1 и 2
Предоставяне на офис услуги
Бизнес консултантски услуги
разработване на 10 бизнес проекта;
помощ при намиране финансиране
на някои от бизнес проектите;
предоставяне на 60 индивидуални
бизнес консултации бизнес за 15
фирми наематели и други 30 за 15
съществуващи външни фирми;
организация и провеждане на два
семинара от страна на екипа на
РБИ с представители на целевите
групи; доказани и отчетени 20
нови работни места по бизнес
проекти във
фирми-наематели- стартиращи и
съществуващи фирми.
Информационна дейност и услуги:
Създаденана модерна регионална
информационна
система
за
професионално насочване и бизнес
информация; Създадена система от
бази
данни:
на
различни
институции и проекти, банки,
грантови
схеми
за
микрокредитиране
и
лизинг,
гаранционни фондове, фондове за
рисков капитал, банкови кредити;
клиентска база данни на микро-,
малки и средни предприятия; за
свободни общински терени; за

2 891 145,89 лв

1.Съществуваща бизнес сграда с адрес: гр. Г. Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров” №9А
2.УПИ Х, кв. 184 по плана на гр. Г. Оряховица (с административен адрес ул. „Патриарх Евтимий” 22)

36 месеца

"Създаване и развитие на "Евробилдинг" инкубатор" като регионална структура в подкрепа на малкия и
среден бизнес"

гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" № 10

"ЕВРОБИЛДИНГ" ООД

БИ-02-5/02.02.2012 г.

1
1

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност
1:
Провеждане
процедура
за избор на
изпълнител
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност
2:
Донъвришелни
работи-Сграда 1
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: Строителство-Сграда
2
4.Подготовка и изпъбнение на
Дейност 4: СМР-Сграда 2
5.Подготовка и изпълнение на
Дейност 5: Организация и
управление на РБИ
6.Подготовка и изпълнение на
Дейност 6: Подбор на наематели
в Сграда 1 и 2
7.одготовка и изпълнение на
Дейност 7: Предоставяне на офис
услуги
8.Подготовка и изпълнение на
Дейност 8: Бизнес консултантски
услуги
9.Подготовка и изпълнение на
Дейност
9:Информационни
услуги
10.Подготовка и изпълнение на
Дейност
10:Обучения
в
предприемачество
11.Подготовка и изпълнение на
Дейност
11:
Обучение
на
съществуващи препр
12.Подготовка и изпълнение на
Дейност
12:
Маркетинг
и
промоции
13.Подготовка и изпълнение на
Дейност 13: Интернет страница
на РБИ
14.Подготовка и изпълнение на
Дейност 14: Визуализация
15.Подготовка и изпълнение на
Дейност 15: Одит ва проекта.

инвестиционните възможности на
общината и региона Издадени два
електронни
бюлетини
за
разпространение
на
сигнална
информация - друседмичен за
оперативни, европейски и други
програми за МСП и регионално
развитие и бизнес календар на
събитията – месечен.
Обучения в предприемачество:
проведени 6 двумесечни курса с по
1 група от 12 наематели и външни
участници от стартиращи фирми,
предприемачи и мениджъри всяка
от
целевите
групи
в
8
самостоятелни седмични модула х
30 часа (240 часа ) в учебни
дисциплини,
посочени
в
описанието.
Обучени общо 72 предприемачи;
Обучения
на
съществуващи
фирми-наематели и външни малки
и средни предприятия: обучение на
представители на 8 МСП проведе
по индивидуални програми;
Изготвени
анкетни карти за
проучване на пазарните интереси и
потребности .
Предоставени на промоционални
услуги на фирмите-наематели,
извършвани
въз
основа
на
маркетингово планиране
рекламен каталог за фирмитенаематели, включени в РБИ
хартиен и на електронен носител
Създадени 4 електронни магазини
в интернет;
Създадена и хоствана интернет
страница с главна страница и
страници на всяка фирма-наемател
Изработена
и
монтирана
разяснителна табела, дипляна с
описани цели и задачи на

Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни
(Определение: брой подкрепени
проекти).
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Увеличена подкрепа за местните
предприятия
Увеличен брой на стартиращите
предприятия в региона
Създадени нови работни места и
трайна заетост в региона
Стимул за местното икономическо
развитие
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90,0000000000%

Основен резултат от изпълнението
на проекта ще е създаването и
стартирането на дейността на
новия инкубатор на „Кънектед”
ЕООД.

70,0000000000 %

Наличие на новосъздаден бизнес
инкубатор в гр. Монтана, който
постепенно да укрепва и да се
разширява .

1 338 857,92 лв

Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Придобиване на
инвестиционен
проект
за
преустройство
на
част
от
многофункционална сграда
Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: Строително-монтажни
работи за преустройство на част
от многофункционална сграда
Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: Придобиване на ДМА,
необходими за бизнес инкубатора
Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Създаване на интернет
страница на бизнес инкубатора
Подготовка и изпълнение на
Дейност
5:
Ресурсно
обезпечаване на оперативната
дейност на бизнес инкубатора
Подготовка и изпълнение на
Дейност
6: Визуализация на
проекта
Подготовка и изпълнение на
Дейност 7: Извършване на одит
на проекта.

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Брой придобити
инвестиционни проекти
Индикатор 2: Брой СМР за
преустройство на част от сграда
Индикатор 3: Брой доставено,
инсталирано, тествано оборудване и
обучение на персонала за работа с
него
Индикатор 4: Брой създадени
интернет
страници
на
бизнес
инкубатора
Индикатор 5: Изработка и монтаж на
информационно табло по проекта
Индикатор 6: Изработка и монтаж на
постоянна разяснителна табела по
проекта
Индикатор 7: Изработка и поставяне
на
стикери
на
закупеното
оборудване
Индикатор 8: Извършен одит на
проекта
Индикатор 9: Брой наети лица в
неравностойно положение
Индикатор 10: Ниво на заетост на
помещенията в инкубатора
Индикатор 11: Брой предлагани
услуги
за
предприятията
в
инкубатора
Индикатор 12: Брой стартиращи
фирми,
наели
помещения
в
инкубатора

2 168 002,61 лв

гр. Монтана, бул. ТРЕТИ МАРТ № 78

24 месеца

"Създаване на бизнес инкубатор Монтана"

гр. Монтана, бул. ТРЕТИ МАРТ № 78

"КЪНЕКТЕД" ЕООД

1
2

БИ-02-6/02.02.2012 г.

проекта в тираж 1000 бр.; 2
медийни съобщения за целите,
задачите и хода на изпълнение на
проекта.
Доклад за външен одит, приложен
към искането за окончателно
плащане.

Индикатор 13: Брой успешни фирми,
напускащи инкубатора
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).
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Готовност на бизнес инкубатора
след изпълнението на проекта:
Планира се бизнес инкубатора да
достигне етап да обслужва не само
наемателите си но и външни
предприемачи. Възможно е, в подалечно
бъдеще,
бизнес
инкубаторът да се натовари с
допълнителен социален елемент
като например приеме за свои
членове жени-предприемачи, които
са глави на семейства, намират се в
неравностойно социално
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87,8975707200 %

69,9772801700 %

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Брой инкубирани
предприятия Бр. 0 15 Финален
технически отчет
Индикатор 2: Заетост на офисите на
бизнес инкубатора
Индикатор 3: % увеличение на
заетите
лица
в
инкубираните
предприятия
Индикатор
4:
Брой
оказани
специализирани консултации на
инкубираните предприятия
Индикатор 5: Оказано съдействие за
получаване на финансиране за
разширяване
дейността
и/или
технологично
обновление
на
инкубираните предприятия
Индикатор 6: Брой създадени мрежи
за трансфер на добри практики и/или
технологични иновации
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).

839 822,36 лв

Очакваните
резултати
след
приключване на проекта са:
1.Насърчаване
на
предприемачеството
сред
гражданите за активно включване
в икономическия и социалния
живот;
2.Да се създаде добър имидж на
наемателите и изградения им
авторитет да стане предпоставка за
привличане на нови членове;
3.Да се създаде по голямо
разнообразие от фирми, което да
стане основа на по нататъшно
икономическо развитие;
4.Да се улесни достъпа до
международни програми, чрез
които
членовете
на
бизнес
инкубатора
да
получат
финансиране;
5.Да осигурят контакти с мрежа от
бизнес центрове в страната;
6.Да осигурят непосредствени
бизнес контакти и търговски
връзки вътре в инкубатора;
7.Стартиращите фирми да могат да
черпят опит от напредналите;

1 317 146,60 лв

гр. Видин, ул. Христо Ботев № 166

36 месеца

"Регионален бизнес инкубатор Видин"

гр. Видин, „Цар Александър ІІ” № 3, ет. 4, оф. 71

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ВИДИН"

БИ-02-12/02.02.2012 г.

1
3

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Изготвяне на График
за провеждане на процедури за
избор на изпълнители;
Провеждане на процедура за
избор на фирма консултант по
проекта.
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: Провеждане на
процедура
за
избор
на
изпълнител на услугата
Разработване на инвестиционен
проект
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3: Разработване на
инвестиционен проект
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Провеждане на
процедура
за
избор
на
изпълнител на СМР
5.Подготовка и изпълнение на
Дейност
5:
Строително
монтажни работи
6.Подготовка и провеждане на
Дейност 6: Провеждане на
процедура за избор на доставчик
на подвижно оборудване за БИ
7.Подготовка и провеждане на
Дейност 7: Доставка и монтаж на
подвижно оборудване за БИ
8.Подготовка и изпълнение на
Дейност 8: Провеждане на
процедура
за
избор
на
изпълнител
на
услуга
Разработване на виртуален бизнес
инкубатор и разработване на
интернет страница на БИ
9.Подготовка и изпълнение на
Дейност 9: Разработване на
виртуален бизнес инкубатор
10.Подготовка и провеждане на
Дейност 10: - Разработване на
интернет сайт на БИ

11.Подготовка и провеждане на
Дейност 11: Назначаване на
персонал за управление и
изпълнение на оперативните
дейности
12.Провеждане на Дейност 12:
Изпъление
на
оперативните
дейности, предвидени по проекта
13.Подготовка и изпълнение на
Дейност 13: Провеждане на
процедура по избор на одитор на
проекта
14.Изпълнение на Дейност 14:
Одит на проекта
15.Подготовка и изпълнение на
Дейност 15: Визуализация
16.Подготовка и изпълнение на
Дейност 16: Отчетност.

положение и са изправени пред
специфични
ограничения
в
предприемаческата си дейност.
Бизнес
инкубатора
ще
има
собствени приходи и печалба,ще
извършва и обучения,консултации
и техническа помощ и на фирми
извън него.
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90,0000000000 %

69,5049898670 %

420 739,37 лв

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Брой лица завършили
обученията
Индикатор
2:
Реализирани
консултации на МСП от бизнес
инкубатора
Индикатор 3: Извършени обучения
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор
3:Създадени
нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).

302 529,08 лв

гр. Ловеч, улица “Стефан Караджа” 14

36 месеца

"Създаване на регионален бизнес инкубатор за област Ловеч"

"Създаване на регионален бизнес инкубатор за област Ловеч"

"ТОДОРОВА КОНСУЛТИНГ" ЕООД

БИ-02-17/02.02.2012 г.

1
4

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Придобиване на
инвестиционен
проект
за
изграждане на нов бизнес
инкубатор;
Съгласуване
и
одобряване на инвестиционния
проект;
Получаване
на
разрешение
за
строеж
и
влизането му в сила
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: СМР.

Очакваните резултати от дейността
на самия бизнес инкубатор след
изпълнението на цитираните погоре етапи, след придобиването на
необходимата база и ДМА са
следните:
- създаване на нови работни места
освен новите работни места в
инкубатора, той с дейността си
спомага за откриване на такива във
фирмите, получили услуги от
инкубатора;
увеличаване
броя
на
стартиращите
предприятия
в
региона
благодарение
на
дейността на бизнес инкубатора ще
се увеличава броя на стартиращите
предприятия. Помощта, която ще
получат тези предприятия, е
решаваща
за
тяхното
утвърждаване, стабилизиране и
бъдещото им развитие;
- развитие на експортния профил
на региона - информационния
център, който инкубаторът ще
създаде, категорично ще оформят
по-ярко експортния профил на
региона;
- привличане на чуждестранни
инвестиции - изключително важни
резултати
от
дейността
на
инкубатора в региона, тъй като ще
се засили местната икономика, тя
ще стане
значително поконкурентоспособна, което пък ще
се отрази върху броя на заетите и
като цяло върху качеството на
живот на хората;
- насърчаване на иновациите
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89,9999648901 %

66,0352729593 %

343 640,67 лв

Индикатори за изпълнение на
проекта:
1.Брой закупено офис оборудване
2.Ремонтирани
и
обзаведени
помещения, които ще се използват за
целите на инкубатора
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени) Равни възможности за мъже и
жени.
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
Индикатор 5: Инкубирани фирми,
ползващи
помещенията
на
инкубатора на преференциални цени.

540 431,94 лв

Административна сграда, находяща се в гр. Смолян, ул. Дичо Петров № 20

36 месеца

"Подобряване на бизнес средата чрез създаване на бизнес инкубатор с цел подкрепа и устойчиво развитие на бизнеса и
предприемачеството в област Смолян"

гр. Девин , ул. Дружба № 6

"СТРОЙКОМ" ЕООД

БИ-02-14/02.02.2012 г.

1
5

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Ремонт и обзавеждане
на етаж от административна
сграда
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: Доставка на ДМА
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност
3:
Разходи
за
възнаграждения
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Разработване на уеб
сайт
5. Подготовка и изпълнение на
Дейност 5: Предоставяне на
консултантски
услуги
за
изготвяне на проекта
6. Подготовка и изпълнение на
Дейност 6: Одит на проекта
7.Подготовка и изпълнение на
Дейност 7: Визуализация на
проекта.

След приключване на проектните
дейности
се очаква
да
бъдат
постигнати следните резултати:
Създаден работещ екип, който ще
предоставя комплексни услуги на
инкубираните предприятия. Изготвен
работен план, както и изготвени
периодични технически и финансови
отчети.
Проведени
прозрачни
тръжни
процедури за избор на изпълнители по
проекта
и
сключени
прозрачни
договори с тях.
Изготвени технически проекти.
Създаден
многофункционален
интернет сайт.
Изграден бизнес инкубатор, подробно
описан в проектното предложение,
който ще бъде с регионално значение,
както и цялостното облагородяване на
прилежащия терен и общи части.
Доставени
нужна
техника
и
оборудване.
Повишена заетост по време на
изпълнението на СМР по проекта и
трайно назначени хора, които да
работят при функционирането на вече
създадения бизнес инкубатор.
Подобрена съпътваща инфраструктура
в частта на общите части, свързана с
достъпа и функционирането на
инкубатора.
Преки и косвени социални резултати –
обучен персонал, повишаване на
оборота на инкубиранети фирми и
евентуални
нова
назначения,
извършени от тях, както и създаване на
алтернативна заетост.
Повишаване на цялостния бизнес
оборот в областта, както и нивата на
успешното предприемачество.
Осъществена визуализация на проекта.
Осъществен инвеститорски надзор.
Изготвен финален одит на проекта,
изготвени финални финансов и
технически отчети.
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80,0000000000 %

50,0000000000 %

1 209 618,06 лв

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Достъп на МПС от
Южен централен район до достъпни
консултантски услуги за подкрепа на
бизнеса
в 25 офиса и една
конферентна зала
Индикатор 2: Брой проекти за
сътрудничество
предприятия
–
изследователски институции
Индикатор
3:
Подобряване
качеството на строителни материали
чрез предоставени възможности за
анализи в изпитателна лаборатория
на БИ ГБС - Тонзос
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти).

2 654 899,98 лв.

гр. Казанлък

18 месеца

„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък”

гр. Казанлък, община Казанлък, ул. „Отец Паисий“ №21

"ГБС- ТОНЗОС" АД

БИ-02-4/02.02.2012 г.

1
6

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност
1:
Избор
на
изпълнители
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: СМР
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност
3.1.Доставка
обзавеждане
4.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3.2. Оборудване офиси
5.Подготовка и изпълнение на
Дейност
3.3.
Оборудване
лаборатория
6.Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Електронна страница
7.Подготовка и изпълнение на
Дейност 5: Виртуален БИ
8.Подготовка и изпълнение на
Дейност 6: Одит на проекта
9.Подготовка и изпълнение на
Дейност
7:Визуализация
на
проекта
10.Подготовка и изпълнение на
Дейност 8: Стартиране дейността
на БИ

Създаването на бизнес инкубатора
ще допринесе за развитието на
регионалната икономика чрез:
- създаване на нови работни места 4
увеличаване
броя
на
стартиращите
предприятия
в
региона -11
- внедряване на иновативни
технологии в строителния сектор 3
- привличане на чуждестранни
инвестиции -2
осигуряване
инвестиционни
проекти за съвместно изпълнение 13
- осигурен достъп до качествена,
всео-бхватна, практична и полезна
информация за чуждите пазари по
отно-шение
на
българските
предприятия;
Увеличено българско присъствие
на международни специализирани
изложе-ния, панаири, търговски
мисии и други международни
форуми с експортна насоченост;
Подобрена визия на строителния
бранш в областта, региона и
България.
Създаденият в рамките на проекта
Бизнес инкубатор, с модерните
офис помещения и конферентна
зала, открива-нето на модерна
изпитателна
лаборато-рия,
електронна страница на БИ,
Създаване на Виртуален бизнес
инкуба-тор,
информационни
продукти, портал с актуализираща
се база-данни на българс-ки
предприятия
от
строителния
сектор,
издадени промоционни
материа-ли, по своята същност
имат устойчив характер.

Повишена степен на информираност на българските малки и
средни предприя-тия, работещи в
избраните приоритетни сектори на
индустрията;
2.Създаване на еднакви пазарни
условия за бизнеса чрез повишаване
на ефектив-ността на при изпълнение
на инфраструктурни обекти, в
резултат достъп до анализи на
строителните
материали
в
новооткритата
изпитателна
лаборатория към Бизнес инкубатораелемент
от
националната
инфраструктура по качество.

Страница

| 31

5. Инкубирани минимум 10 фирми
за целия период от стартиране
дейността на БИ до края на
проекта.
6. Предоставени широк кръг
безплатни услуги или услуги на
цени значително по-ниски от
пазарните за инкубираните МСП.
6. Осигурена публичност и
визуализация
на
проектните
дейности – начална презентация,
финална презентация, публикации
в медиите, 3 броя табели на трите
обекта, стикери на доставеното по
проекта оборудване, 1000 броя
информационни брошури.
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89,4319682959 %

4.
Изградена
професионална
интернет страница на БИ и
осигурена поддръжка и обновяване
на информацията за целия период
на изпълнение на проекта.

69,9665089322 %

3. Назначен екип за управление
дейността на БИ и предоставяне на
услуги на МСП и разкрити 5 нови
работни места.

620 779,64 лв

2.
Доставено
съвременно
компютърно и офис оборудване за
оперативната дейност на БИ.

964 652,76 лв

36 месеца

гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали
- Обект 1 "Фронт-офис за управление дейността на БИ" /ул. „Републиканска” 47, ет.1/
- Обект 2 "Зала за обучение, презентации и изложения" /ул. „Републиканска” 47, ет.2/
- Обект 3 "Основна сграда за настаняване на инкубирани фирми" /ул. „Родопи” 61 Г/

"Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на
предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали"

гр. Кърджали, ул. “Металург” № 4, вх.А, ап.1

Сдружение по ЗЗД "Бизнес инкубатор-Кърджали"

БИ-02-11/02.02.2012 г.

1
7

1.Подготовка и изпълнение на
Дейност 1: Управление на
проекта
Поддейност 1.1: Сформиране на
екип за управление на проекта
Поддейност 1.2: Провеждане на
процедури
за
избор
на
изпълнители
Поддейност 1.3: Провеждане на
мониторинг и представяне на
информация и отчети, свързани с
изпълнението на проектните
дейности
2.Подготовка и изпълнение на
Дейност 2: Извършване на СМР и
изграждане на БИ
Поддейност 2.1: Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Поддейност 2.2: Извършване на
СМР и изграждане на Обект 1
Поддейност 2.3: Извършване на
СМР и изграждане на Обект 2
Поддейност 2.4: Извършване на
СМР и изграждане на Обект
3.Подготовка и изпълнение на
Дейност 3:
Доставка на
оборудване за дейността на БИ
Поддейност 3.1: Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Поддейност 3.2: Доставка на
оборудване за Обект 1
Поддейност 3.3: Доставка на
оборудване за Обект 2
Поддейност 3.4: Доставка на
оборудване за Обект 3

Очаквани
резултати
от
изпълнението на проекта:
1. Изграден Бизнес инкубатор –
Кърджали, включващ:
- Обект 1 „Фронт-офис за
управление дейността на БИ”
- Обект 2 „Зала за обучение,
презентации и изложения на БИ”
- Обект 3 „Основна сграда за
настаняване
на
инкубирани
фирми”

Индикатори за изпълнение на
проекта:
Индикатор 1: Екип за управление
оперативната дейност на БИ
Индикатор 2: Междинни отчети
Индикатор 3: Финален отчет от екипа
на проекта
Индикатор 4: Проведена процедура
за
избор
на
изпълнител
на
строително-монтажни работи в БИ
Индикатор 5: Проведена процедура
за избор на доставчик на оборудване
за дейността на БИ
Индикатор 6: Проведена процедура
за
избор
на
изпълнител
за
изработване
и
поддръжка
на
интернет страница на БИ
Индикатор 7: Проведена процедура
за избор на одитор по проекта
Индикатор 8: Списъци за проведени
начална и финална презентации
Индикатор
9:
Обяви
и/или
публикации в медиите
Индикатор 10: Проведена процедура
за избор на изпълнител на материали
за визуализация по проекта /табели,
стикери, брошури/
Индикатори за продукт и резултат:
Индикатор 1: Регионални бизнес
инкубатори – създадени/обновени
вече
съществуващи
бизнес
инкубатори (брой)
Индикатор 2: Реализирани проекти в
подкрепа
на
бизнеса,
предприемачеството
и
новите
технологии (брой)
(Определение:
проекти
за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване
броя
на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)
Индикатор 3: Създадени нови
работни места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение:
Брутен
брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)

4.Подготовка и изпълнение на
Дейност 4: Създаване на интернет
страница на БИ
Поддейност 4.1: Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Поддейност 4.2: Резервиране на
домейн и хостинг за 3 години
Поддейност 4.3: Изработване на
интернет страница на БИ
Поддейност 4.4: Превод на
страницата на английски, гръцки
и турски език
Поддейност 4.5: Поддръжка и
обновяване
на
интернет
страницата на БИ
5.Подготовка и изпълнение на
Дейност 5:
Назначаване на
персонал за управление на БИ
6.Подготовка и изпълнение на
Дейност 6: Стартиране дейността
на БИ и предоставяне на услуги
за малки и средни предприятия
7.Подготовка и изпълнение на
Дейност 7:
Визуализация на
проекта
Поддейност 7.1: Организиране и
провеждане
на
начална
презентация
Поддейност 7.2: Организиране и
провеждане
на
финална
презентация
Поддейност 7.3: Публикации в
медиите
Поддейност 7.6: Поддейност
7.4:Процедура за избор на
изпълнител на материалите за
публичност и визуализация

7. Извършен независим одит на
извършените по проекта дейности
и направените разходи и изготвяне
на одитен доклад.

Индикатор
4:
Реализирани
инвестиционни проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
фирми).на проекта
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14 042 080,02 лв

МАРИЯНА ВЕЛКОВА

24 601 566,87 лв

Поддейност 7.5: Изготвяне и
разпространение
на
информационна брошура – 1000
броя
Изготвяне и монтиране на
информационна табела – 3 броя
Поддейност 7.7: Изготвяне и
поставяне на стикери върху всеки
ДМА
8.Подготовка и изпълнение на
Дейност 8: Одит на проекта
Поддейност 8.1: Процедура за
избор на одитор на проекта
Поддейност 8.2: Предоставяне на
необходимата информация на
одитора
Поддейност 8.3: Изготвяне на
одитен доклад
Поддейност 8.4: Представяне на
одитния доклад на компетентните
органи.
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